
TRADUCCIÓ, NOVES TECNOLOGIES 
I FRASEOLOGIA PER CONÉIXER MILLOR 

EL LLENGUATGE DELS NOSTRES CLÀSSICS: 
AUSIÀS MARCH I TIRANT LO BLANCH. 

UN ESGUARD1

Fraseologia. un escandall quant a ausiàs march i TIRANT LO BLANCH

Si tenim en compte el status quaestionis dels estudis sobre Ausiàs March i Tirant
lo Blanch (Santanach / Martines 2000; Hauf 2004), veiem que aquests dos clàs-
sics valencians són, amb Ramon Llull, dos dels ítems de la nostra història literà-
ria i cultural que més nombre d’atencions han tingut per part de la crítica. Això
no obstant, podem constatar que són més aïna escassos els estudis que s’endin-
sen en l’anàlisi específica de loci critici del seu llenguatge literari.

Hauf (1983) va ser el primer a fixar-s’hi, en la imperiosa necessitat de co-
nèixer al detall els elements de construcció de l’edifici poètic de March.
Quant a la novel.la de Martorell, Hauf mateix ha treballat en aqueix sentit i ha
coordinat també la tasca de Peirats quant a les concordances lematitzades del
Tirant lo Blanch (Hauf 2004), que de fet, continuaven el solc que havien 
iniciat Joaquim Rafel i Maria Brossa en encetar-ne les tasques de processa-
ment informàtic. En aquest treball nostre pretenem, com ja hem establert,
servir-nos de les traduccions —totes elles realitzades per filòlegs medievalis-
tes de reconegut prestigi— per contribuir a entendre’n l’original. Partim de la
base que, com afirma Costanzo Di Girolamo, un altre filòleg de gran solvèn-
cia que també és traductor d’Ausiàs March —a l’italià— i coneix a bastament

1. Aquesta tasca s’emmarca dins el Projecte «DIGICOTRACAM», Ref. PROMETEO-2009-
042, de la Generalitat Valenciana (per a Grups de Recerca en I+D d’Excel.lència), del Projecte
FFI2009-13065 (subprograma FILO) del Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya, del projec-
te de recerca per a la «Promoció exterior de la llengua, la literatura i la cultura valenciana a través
de diferents programes d’actuacions» [IVITRA-UA/Acadèmia Valenciana de la Llengua (ACA-
DEMIAVALENCIANA2-05N)], i del Grup de Recerca Traducció de Clàssics Valencians a Llen-
gües Europees: Estudis Lingüístics, Literaris i Traductològics Comparats (VIGROB-125, UA). A
més, també se situa, quan a la metodologia, a l’empara de la «Xarxa d’Excel.lència Europea
“Translation, Multilingualism, Information and Communication Technologies, and Transference of
Knowledge” (TRAMICTEK)» [UE-6FP-IST/NG-NoE/STREP-2004-64988 [fins a 31/12/2008],
UE- 6FP-IST/NG-NoE-STREP-2002-UE, MEC- HUM2004-22980-E, GV-IIACDI/2004/8, UA-
ACPE2-01, UA-ACPE4-01]. 
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Tirant: «Per l’interpretazione di un poeta, la traduzione è certamente il più
difficile banco di prova» (Di Girolamo 1997: 369). I ho és perquè en traduir
hem de tenir present els mots i les seues xarxes d’interdependències sintàcti-
ques i semàntiques. Per això, aquest escrit és una petita conseqüència d’un
treball de recerca matriu al si d’IVITRA en el qual, a més d’establir —en al-
guns casos hom ha establert prèviament filològicament i críticament els tex-
tos— les concordances, el llistat de mots de cada traducció i les lematitzacions
completes de les traduccions, acarades entre si i acarables a les de l’original,
una edició interlineal —o interversal— de l’original i les seues traduccions.
Així tindrem els elements per poder calibrar amb detall les clàusules de com-
promís morfosintàctic i semàntic d’abast sintagmàtic i realitzar anàlisis de cas
quant a «entorns» o atributs essencials per a la caracterització del llenguatge
literari dels nostres autors de referència. 

En aquest cas, oferim una petita mostra de la nostra anàlisi de la fraseologia
d’aquests autors. La fraseologia, amb les locucions i les col.locacions (Martines
2006), ens aporta elements propis del llenguatge viu de l’època, que són usats
amb intencions artístiques —en aquest cas— per un poeta i per un novel.lista
que no només són plenament coetanis, sinó que a més, compartien una forma-
ció cultural de base i uns models-ideals vitals molt semblants. Tot plegat es trac-
ta de «clixés» i fins i tot expressions lexicalitzades i construccions idiomàtiques
(Espinal 2000, 2002, 2004a, 2004b i 2006) que determinen l’establiment d’uns
criteris d’actuació en haver-los de traduir i que han de formar part de l’estratè-
gia traductològica (Cantera Ortiz de Urbina 2000; Beer / Lloyd-Jones 1995), i
de models lingüístics (Wittlin 1998-1999; Gallén et alii (eds.) 2000; Contamine
1989). Es tracta de conceptes de gran densitat epistemològica quant als para-
digmes de la lingüística (Fawcett 1997). Atendre a tots aquests elements, en el
Projecte IVITRA (matriu i associats) ens pot donar les eines per constituir de fet
un corpus paral.lel i multilingüe (originals i les seues diverses traduccions, ac-
tuals i antigues —diacronia i sincronia—) (Kenny 2000, 2001; Vintar 2001; Cor-
pas Pastor 2000 i 2003; Dobrovol’skij 1990 [1992]; García Izquierdo 2000; Sal-
vador / Piquer 2000; Fraile, 2001; Hosington 1993 [1996]; Arrimadas 1987).

En gran part, la problemàtica d’aquestes unitats prové del fet d’estar pro-
fundament arrelades en el context lingüístic i cultural (Gargallo 2002, 2006 
—Budapest—; Espinal, 2006 —Budapest—; Amossy 2001; Corbeta Melchor
2000); i per això n’hi ha tants casos intraduïbles i que s’han de resoldre a tra-
vés d’adaptacions o d’equivalències (Combet / Sevilla Muñoz 1995) i que cons-
tituixen camps de lliça de la lingüística cognitiva i de l’anàlisi contrastiva
(Cuenca, 2000; Fabregat 1997), fins i tot en fraseologia especialitzada (Méndez
Cendón / Fernández Nistal 2001). 

En cada unitat d’anàlisi, quant a Ausiàs March, l’estructura interversal
serà la següent: primer, l’original d’Ausiàs March (<O>), que conté totes les re-
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ferències a les variants detectades en els diversos trasllats que en cada cas n’hi
haja; després, la versió d’Arthur Terry (<TE>), que sols conté les referències a
les variants que ella manifesta respecte a l’original —marcades convencional-
ment amb ( ) i l’exponent que hi correspon a fi de facilitar-ne la localització—
; després, la versió de Conejero-Ribes-Keown (<CO>), que sols conté les refe-
rències a les variants que ella manifesta respecte a l’original —marcades
convencionalment amb [ ] i l’exponent que hi correspon a fi de facilitar-ne la
localització—; després, les versions d’Archer (<AR>) i, que sols conté les refe-
rències a les variants que ella manifesta respecte a l’original —marcades con-
vencionalment amb / / i l’exponent que hi correspon a fi de facilitar-ne la lo-
calització—; i, finalment, quant al poema 28, les corresponents a la versió que
Curt Wittlin en va fer (<WI>) —marcades convencionalment amb < > i l’ex-
ponent que hi correspon a fi de facilitar-ne la localització—. 

En cada unitat d’anàlisi, quant a Tirant lo Blanch, l’estructura interlinea-
da serà la següent: primer, Original (<Capítol, p. [edició Hauf 2004]>); des-
prés, la versió italiana de Lelio di Manfredi (iniciada en 1500, acabada abans
de 1519 —any de la mort del traductor— i publicada a Venècia en 1538); des-
prés oferirem la versió espanyola (Alianza Editorial, 2004); tot seguit, la versió
anglesa (La Fontaine). Per limitació d’espai només n’oferim una petita mostra.
En l’espai d’IVITRA i d’IVITRA en l’Instituto Cervantes, producte del pro-
jecte de recerca que despleguem, hom podrà trobar totes les versions i acara-
des. Quant a la versió espanyola, val a dir que segueix servilment l’editada per
Diego de Gumiel (Valladolid, 1511), segons l’edició que en va fer Riquer en
1974 (Madrid, Espasa). Heus ací perquè ens centrem ara en la mostra d’a-
questa versió en espanyol —amb una, de fet en tenim dues—. 

Aquest mètode, que ja vam presentar quant a Questa del Sant Grasal cata-
lana (1380) respecte a la Queste del Saint Graal francesa original (primer terç
del segle xiii) (Martines 1996) i quant al Tirant lo Blanch i a les seues traduc-
cions italiana, espanyola i francesa dels segles xvi-xviii (Martines 1997) i que
hem desplegat, ampliat i calibrat en altres treballs nostres ja citats, resulta, al-
menys, pràctic, atés que facilita la localització i la caracterització de les variants
que detectem en cada cas, seguides per un cos de notes en les quals analitzem
o expliquem les variants. 

Fraseologia: unitats crítiques d’acarament traductològic. 

Un escandall quant a March i TIRANT LO BLANCH

Ausiàs March 
1) no pot sentir bé, si el mal no tasta afor. Qui prèviament no experimenta una
situació dolenta no és capaç d’apreciar adequadament el benestar. 
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AUSIÀS MARCH

POEMA 87, v. 194 
<O> /1no pot sentir bé, si lo mal no tasta;/ 
<AR> /1it cannot experience good without also tasting pleasure./ 
<AR-IVITRA> \1it cannot experience good without also tasting the bad\ 
Notes: /1/ Inintel.lecció (“si lo mal no tasta” > “without also tasting pleasure”!)
|| \1\ Literalitat lèxica, amb l’esmena de la inintel.lecció /1/.

2) colp vell guareix ab fresch afor. Les seqüeles d’un impacte físic o emocional
antic desapareixen amb les que en produeix un de més recent. 
POEMA 65, v. 27 
<O> (1¡O tu, Amor, colp vell guareix ab fresch,) 
<CO> (1The prithee, Love, with fresh wound cure the old,) 
Notes: (1) Equivalència. 

3) ser més que els escrits no posen afor. Ser un assumpte o una situació de molt
de relleu. 
POEMA 73, v. 6 
<O > [1(1que foren més que los escrits no posen;)]
<TE> [1which were greater than the written accounts tell;] 
<CO> (1Greater they were than all accounts relate.) 
Notes: [1] Equivalència || (1) Literalitat lèxica. 

Tirant lo Blanch 
1) amor de luny e fum d’estopa tot és hu 
<4, 9> recort alguna volta de mi, car amor de luny e fum d’estopa tot és hu
<Italià> amore del figliuolo alcuna volta de me vi ricordate, che amore

inane e fumo di stoppa è tutto uno 
<Esp.> alguna vez os acordéis de mí, ya que amor lejano y humo de es-

topa son lo mismo 
<Angl.> This love is more likely to remember me lovingly, than you are,

since love from afar is as fine as silk made from burlap 

2) per natura caça ca 
<22, 42> l’exemple vulgar qui diu: per natura caça ca.
<Italià> Ben è verità lo esempio e proverbio volgare qual dice che per

natura caccia il cane.
<Esp.> el ejemplo vulgar que dice: de raza le viene al galgo.
<Angl.> How true is the common saying, ‘It is nature that makes the dog

a hunter’.
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3) pijor havia de ésser la recruada que no la malaltia 
<27, 107> a que pijor havia de ésser la recruada que no la malaltia 
<Italià> per ché ben sapevo ad essere peggior la ricaduta della malatia
<Esp.> que había de ser peor la recaída que la enfermedad 
<Angl.> for may soul well knows that a relapse can be worse than the di-

sease

4) Del bo tria hom lo millor 
<75, 127> no us cal més desijar. —Del bo tria hom lo millor —dix lo ca-

valler 
<Italià> per che non si bisogna desirare più». «Del buono è a’leggere

l’Uomo il megliore» —rispose il cavaliere 
<Esp.> no nos podéis desear más. —De lo bueno uno escoge lo mejor 

—dijo el caballero. 
<Angl.> from the good one should pick up the best.

A tall de cloenda. Fraseologia d’ausiàs March i TIRANT LO BLANCH poli-

glotes dins d’IVITRA

Al si d’IVITRA despleguem diversos programes i projectes de recerca
referits a l’estudi, traducció, edició i digitalització de clàssics de la cultura
europea (Martines 2005c). En aquest estudi, hem fet un petit escandall de
resultats parcials del processament textual i l’anàlisi contrastiva de les obres
de dos clàssics de les lletres valencianes de tots els temps com són Ausiàs
March i Tirant lo Blanch i arran de l’ús del programa i les aplicacions infor-
màtiques (IVITRA’02[-06] i MetaConcord) que hem generat a fi de gestionar
de manera eficaç els ingents corpora textuals poliglotes acabalats (originals a
més de nombroses traduccions, en més de 20 llengües i en més de 5 alfabets
diferents). 

Ara, ateses les lògiques limitacions d’espai, ens hem centrat en l’anàlisi d’e-
lements de fraseologia de dos clàssics literaris tan importants com Ausiàs
March i Tirant lo Blanch. Aquestes són qüestions especialment interessants a fi
de conèixer millor el llenguatge literari d’aquests clàssics, tan importants per la
seua vàlua intrínseca i per la gran influència que han exercit al llarg del temps.
Les dades de mena lingüística i estilística que n’obtenim poden ser ben útils a
fi de millorar també la nostra coneixença del model de llengua. 

Es tracta d’una metodologia interdisciplinar i que té uns objectius que, tot
i concretats quant a les obres i el període de referència, poden ser fàcilment ex-
trapolables i adaptables —cosa que ja fem— a altres autors que, en general,
presenten unes condicions semblants a les que hem exposat anteriorment.
Aquesta mena d’estudis ens poden aportar un coneixement més sòlid i fona-
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mentat (diacrònic i sincrònic) de la història de la llengua i, en concret, del lèxic
i l’estil (morfosintaxi, al capdavall) de l’autor de què es tracte, de la seua fixa-
ció gràfica i de la seua càrrega semàntica, tot establint una perspectiva contras-
tada amb el lèxic d’altres autors coetanis. Finalment, ens poden oferir uns re-
ferents històrics o clàssics (antics o també moderns) útils per a l’enriquiment
de la coneixença de la teoria i la praxi de la traducció. 

Vicent Martines

Universitat d’Alacant
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